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Joakim Medins bästa sommardag
MORGON:
Jag vaknar 8-9-tiden
oavsett dag.
DAG:
Jag hade en sådan dag
här alldeles nyss när
jag åkte i en bil på en
väg i den syriska slät�ten (det behöver ju inte

vara den syriska slätten
i och för sig). Jag åkte
bil med nedvevade rutor
och musiken dunkade och
jag sitter och dricker någon kall läsk och bara glider fram över det vackra
landskapet. Full fart på
öppet landskap. Det finns
ju ingen polis här. Det

var i den här kontexten
en skön känsla av frihet,
och det kan man ju hitta i
många länder.

KVÄLL:
Då jobbar jag. Jag sitter
ganska sent med jobbet.

Sommarjobbet
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JOSEFIN WENDIN, 18 år,
sommarjobbar på äldreboendet Skogsgården i
Storvreta.

– Jag praktiserade här
under förra läsåret och
det var därför jag fick jobb
här. Det är kanske inget
jag skulle vilja jobba med
i framtiden eftersom jag
vill jobba på Akademiska
sjukhuset, men det är helt
okej. Mina arbetsuppgifter
är bland annat att städa,
laga mat, duscha de boende och torka bajs. Just det
kanske inte är det roligaste, men det är kul att prata
med gamlingarna. De är
jätteroliga!
Berättat för UNT:s sommarjobbare
Frida Eriksson.

Det är kul att
prata med
gamlingarna. De är
jätteroliga!
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/sommarbilden

Sista chansen!
I dag är den sista dagen
att tävla med din bästa
sommarbild på unt.se/
sommarbilden.

!

Tipsa UNT!
Sms och mms: 72018
E-post: 72018@unt.se

”Viktigt att
vara på plats”
Joakim Medin är utrikesreportern som åker dit
andra inte vågar. För ett halvår sedan greps han av
regimen i Syrien och hölls en vecka i fångenskap.
Nu är han tillbaka i landet och rapporterar från
krigsfronten.
Det är måndagskväll. Tiden vi skulle
höras är avtalad sedan flera dagar. Men
Joakim Medin svarar inte. Inte på Skype.
Inte på telefon.
Det dröjer knappt ett dygn tills meddelandet kommer.
”Ursäkta tystnaden, åkte i stor hast
till fronten för jobb utan förvarning,
och kunde inte återvända på kvällen.
Natten tillbringades i ett garage en kilometer från IS.”
Det korta meddelandet är på något sätt

väldigt talande för Joakim Medin. Han
är en av få utländska journalister som
rapporterar från Syrien och hans drivkraft tycks outtröttligt.
– Det är av ett eget intresse och ett
kall som jag är här. Och det ligger ju i
mångas intresse att det åker hit folk för
att rapportera, men det är klart, det kan
vara svårt. Jag har sett många döda människor här och sådana syner är obehagliga, berättar han med en lugn göteborgska när vi får kontakt.
Han är på sin femte resa i Syrien. Förra
gången han var här blev han rikskändis
efter att han arresterats av regimen. Under mediauppbådet som följde frisläppningen beskrev Joakim Medin fångenskapen. Han var instängd i en blodbestänkt isoleringscell och bevittnade hur
medfångar blev torterade.
– Jag tar min säkerhet på väldigt stort
allvar. Inte minst sedan jag blev kidnappad.
I dag, ett halvår senare, säger han att
han bearbetat händelserna.
– Ja, på något sätt genom att snacka
mycket om det och skriva lite om det.
Och framförallt genom att bara köra på,
att jobba vidare. Nu är jag tillbaka och i

dag (tisdag) har jag åkt i genom precis
det regimområdet i al-Qamishli där jag
blev gripen, på samma gata. Och det har
gått att klara den psykiska barriären och
jobba vidare.
Joakim Medin växte upp i Göteborgsför-

orten Mölndal i ett, som han säger, arbetarhem.
– Ingen hade någonsin studerat förut
i familjens historia, så jag blir den första som gör det när jag åker och pluggar i Uppsala. Jag hade någon sorts drivkraft och ambition från mina tonår att
jag ville förändra saker i samhället, till
det bättre. Jag var punkare och drev omkring, men pluggade och fick helt bra
betyg ändå.
Vid Uppsala universitet tog Joakim
Medin examen i lärarprogrammet och
senare journalistik, samtidigt som han
läste historia och statskunskap. Förutom studierna var Joakim Medin mycket engagerad i Kalmar nation.
– Jag gjorde mycket förut. Jag hade
klubb och spelade i band och DJ:ade i
åratal, men det försvann väl för några
år sedan, under andra året som lärare
så lämnade jag det gamla som var.
Joakim arbetade två år som gymnasielärare i Enköping, innan han bestämde sig för att satsa på journalistiken på heltid. I dag är det jobbet som
går först. Joakim har kommit att rapportera mycket från utlandet, framför allt
från Ungern och Syrien.
– Jag gillar ju att ha ett socialt liv, men
det blir mindre och mindre för varje år,
som en konsekvens av att jag är borta så
mycket, konstaterar han.
Joakim Medin är fortfarande skriven
i Uppsala. Förra sommaren flyttade han

Det
går
liksom inte
att koppla
bort allt som
händer här.
Inte när jag
är hemma
heller.

"

till en ny bostad i centrum, men det senaste året har han varit mer utomlands
än hemma.
– Det går liksom inte att koppla bort
allt som händer här. Inte när jag är hemma heller. När jag är hemma tänker jag
bara på att åka hit igen, eller till gränsen eller vad det nu råkar vara, för att
fortsätta rapportera, för det här jobbet
blir så intensivt.
När vi samtalar befinner sig Joakim
Medin i ett gästhus i Amuda i norra Syrien.
– Jag har kunnat ta en dusch och har
det bra och så länge det finns elektricitet har jag internet här. Men, ja, jag har
jobbat hårt. Jag var ute vid fronten, söder om Hasakah, i går och sov i ett blåsigt kallt garage tillsammans med några
gerillasoldater. Vissa av dem har krigat
sedan början av kriget. De är beredda att
fortsätta, men folk är trötta och har sett
hemskheter, säger Joakim Medin.
Rösten är rak och tydlig. En ung man

som låter äldre.
Också Joakim Medin har sett hemskheter.
Han beskriver massakern i Kobane.
251 personer dödades av IS (Islamiska
staten) i juni. En nyhet han själv var först
att skriva om på plats.
– Väldigt många har slutat att betrakta döda i Syrien som en nyhet. Så när jag
åkte till Kobane för nästan en månad sedan visar det sig att jag är den första utländska journalisten som kommer dit
för att dokumentera den här massakern. Hela världen skrev om Kobane
när det handlade om två militära sidor
som möttes, men nu när det var civila
som mördades blir jag alltså den första
som kommer dit. Det var ju inget scoop.
Det var en tragedi. Jag blev inte alls glad
av att vara den förste, jag blev ju bara
ledsen. Ska det behöva vara en frilansare från lilla Sverige som ska bli den första? Varför åker inte de största tidningarna i världen dit genast och försöker
dokumentera IS näst största massaker
i Syrien?
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Personligt
Joakim
Medin

Krigszon. ”Nej, jag är inte en äventyrssökare. Däremot får jag ofta väldigt lust att åka till ställen dit av någon anledning inte så många åker,” säger Joakim Medin. Här vid
Sarrin, ett dygn efter att kurdiska YPG (Folkets försvarsenheter) befriat staden från IS (Islamiska staten) och beslagtagit vapen från IS.

Det låter som ett tungt ansvar. Att vara
den enda som rapporterar från krigets
värsta fasor.
– Jag har varit här en månad nu och
jag ska bli här ett tag till. Jag har fortfarande ingen hemresa bokad. Det är
svårt att komma hit, alltså svårt att ta
sig hit. Och det känns viktigt att vara på
plats. Det går att se när man kommer
hit vilken skillnad man gör, inte minst
för människorna som bor här och inte
minst för informationsinsamlingen.

Jag har sett många
döda människor här
och sådana syner är obehagliga.

"

gör det här för att jag tycker det är viktigt. Det är viktigt att kunna dokumentera saker här och sedan berätta hemma, antingen i texter eller senare på föreläsningar. Det har mina vänner och
släktingar accepterat, med de har väldigt svårt att hantera det tror jag.

Vad tycker dina vänner och familj
om att du är tillbaka i Syrien?
– De är oroliga när det är Syrien jag åker
till förstås. Inte minst efter förra incidenten. Men jag har fått förklara att jag

Joakim Medins plan är att fortsätta rap-

portera om krig och demokrati länge
framöver.
– Jag har examen som lärare. Jag har
jobbat två år som gymnasielärare, men
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sedan ändrade jag mitt jobb och satsade på det här i stället. Fast någon gång
i framtiden kanske jag blir lärare igen.
Klockan är senare. Det är dags att avsluta vårt Skypesamtal. Joakim Medin ska ut och hitta sig något att äta och
sedan ska han skriva, kanske på nästa
scoop. En natt vid fronten.

Matilda Nilsson
matilda.nilsson@unt.se

Ålder: 30 år
Uppväxt: I
Göteborgsförorten Mölndal.
Bor: I Uppsala.
Gör: Frilansjournalist.
Familj: Två syskon och mamma och pappa,
och en stor familj utöver det,
som allihop bor
i trakterna runt
Göteborg.
Intressen: Se på
film, att gå ut
på krogen med
vänner, att gå
ut i Prags gamla stadsmiljö,
det gjorde jag
mycket förr.
Aktuell: Skriver
och rapporterar
från Syrien. Är
en av författarna till boken
”Syrien – revolutionen, makten och människorna”.
Läser: Facklitteratur, till exempel något på
engelska om
Mellanöstern.
Lyssnar på:
Det går i vågor,
men jag har ett
väldigt stort
musikintresse.
Ganska mycket
Pink Floyd på
sistone.
Tittar på: Svag
för action
och gillar The
walking dead.
Äter: Bara
vegetariskt.
Gärna mexikanskt eller östasiatiskt.
Inspireras av:
Kända och
okända människors stordåd
i vardagen. Och
människors
hoppfullhet.
Att det går att
förändra saker
i de mörkaste
stunder.
Bästa scoop: I
december när
jag fann en jättestor påse kokain hos IS här i
Syrien. Det blev
världsnyheter
och det avslöjade ju dem som
fullständiga
hycklare.
Om framtiden
i Syrien: Oerhört osäker och
mörk. Det såg
hoppfullt ut ett
tag. Folk kämpar och försöker hålla kvar
vid sitt hopp.
Det måste vi ju
allihop se som
inspirerande.

